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Praktische info 

We spreken af op woensdag 5 juli om 10 uur aan het Warot in ons uniform. De leiding zal jullie hier 
opwachten om samen naar Hollywood te rijden. 

Adres: 

Leuke brieven of kaartjes mag je altijd sturen naar: 

Scouts Winksele Veltem-Beisem, naam kapoen 

Eelstraat 4 

2380 Ravels 

 

Op zondag 9 juli is ons toffe kamp spijtig genoeg gedaan. Jullie ouders mogen jullie komen halen om 
12 uur aan de lokalen. 

Noodgevallen: 

Bij noodgevallen kunnen jullie ons bereiken op volgende nummers. 

Maar geen nieuws is natuurlijk goed nieuws! 

➢ Tsjitsji: 0479 66 57 92 
➢ Lily: 0493 60 59 87 
➢ Apu: 0475 83 16 61 
➢ Twix: 0494 81 91 04 
➢ Zago: 0476 76 38 03 

Inschrijvingsstrookje: 

Ben je helemaal overtuigd en heb je zin om mee te gaan op hollywoodkamp? Schrijf je dan in door 

onderstaand inschrijvingsstrookje in te vullen en aan één van de leiding te bezorgen voor een 

vergadering. Liefst het inschrijvingsstrookje doorsturen via mail ( elise.wimpelhof@gmail.com) 

Vergeet zeker geen 75 euro te storten op BE16734398152774 met vermelding van naam kapoen + 

kapoenenkamp! Duid ook al even aan of je kapoen mee danst in de ledenshow van onze jaarlijkse 

Vlaamse kermis (verdere info op volgende pagina). (inschrijvingsstrookjes afgeven voor 22 juni!.Bij 

twijfel mogen jullie ons altijd contacteren.  

 

 

Ik…………………………………………………………………………ouder van …………………………………………………………… 

geef mijn zoon/dochter de toestemming om mee te gaan op Hollywoodkamp van 5 juli tot 9 juli en 

stort hiervoor 75 euro op volgend rekeningnummer: BE16734398152774  

Mijn zoon/dochter zal wel/niet (schrappen wat niet past) deelnemen aan de show van de Vlaamse 

kermis. 

Handtekening: 

 



 

VLAAMSE KERMIS 2017 

 

Onze jaarlijkse Vlaamse Kermis gaat door van 18,19 en 20 augustus aan de warotzaal te 

Winksele. We nodigen je en je hele familie van harte uit voor dit groots scoutsfestijn.  

 

Hier volgen enkele belangrijke data en tijdstippen voor onze leden. 

Vrijdag 18 augustus 2017: 

17u30:  - Générale repetitie van de show met aansluitend de Juicy Party+ volkscaffe. 

19u:   - Juicy Party (kinderfuif) tot 20u30 

- Opening Snackkot 

Zaterdag 19 augustus 2017: 

15u:  - Opening VLMS KRMS 

15u30:  - Leden verzamelen backstage voor de show 

16u:  - Start show 

17u:  - Opening Lunapark 

 

De agenda van het hele VLMS KRMS evenement kan je terug vinden op scoutswvb.be, de facebook 

pagina van scoutswvb of in de VLMS KRMS uitnodiging (begin augustus in je brievenbus). 

 

Een fijn kamp en tot op de VLMS KRMS 2017, 

 

 

 

 



Dagindeling 

8u30: Opstaaaan! We maken ons klaar voor weer een geweldige dag vol plezier en vertier.   

9u00: Ontbijt. Wat zou de fourage vandaag voor ons in petto hebben? Spek met eieren, 

cornflakes of gewoon een lekker bo’ke choco?   

10u00: De tandjes zijn gepoetst, de ochtendgymnastiek is gedaan en we zitten 

weer vol energie na ons lekker ontbijtje. We zijn klaar om aan ons 

voormiddagspel te beginnen!   

12u00: Na ons spetterend voormiddagspel beginnen die maagjes weer te 

knorren, njammie het is etenstijd!      

12u30: Even bekomen en onze batterijen opladen voor het  namiddagspel. 

We trekken ons terug met een leuke strip in de slaapkamer of gaan nog wat 

ravotten buiten.    

13u30: We starten met het namiddagspel.     

16u00: Vieruurtje. Even wat energie bijtanken zodat we snel weer verder 

kunnen spelen.     

18u00: De fourage heeft weer al eens een lekkere maaltijd voor ons bereid. Tijd voor het avondeten.     

19u00: Avondspel. Tijd om je sluip- en kruipkunsten weer boven te halen, of blijven we vanavond 

gezellig binnen om slaapzakspelletjes te spelen?  

20u30: Jammer maar helaas, de dag zit er bijna op. We eten nog iets kleins en maken ons klaar om te 

gaan slapen.   

21u00: Ssssst, we zijn weg naar dromenland. Zo zijn we goed uitgerust om er morgen weer een 

superleuke dag van te maken.   

 

 

 

 

 

 



 

Wat nemen we mee: 
 

➢ Scoutsuniform (das, gele t-shirt) 
➢ Slaapzak 
➢ Matje/luchtmatras (liefst geen veldbedden) 
➢ T-shirts 
➢ Broeken (korte en lange) 
➢ Lekker warme pulls (als het eens wat kouder is) 
➢ Sjieke kleren ( voor het hollywoodbal)  
➢ Regenkledij (regenjas!) 
➢ Extra paar schoenen 
➢ Pantoffels 
➢ Ondergoed & kousen 
➢ Pyjama 
➢ Witte t-shirt (Om onze kamptshirt van te maken, komt dus niet wit terug!) 
➢ Toiletzak: tandenborstel, tandpasta, zeep, shampoo, zonnecrème, aftersun, 
➢ muggenmelk. 
➢ badhanddoek 
➢ Waterpistool 
➢ Zwemkledij 
➢ Medicatie indien nodig 
➢ Gele klevers mutualiteit + kids ID 
➢ Keukenhanddoek 
➢ Zaklamp 
➢ Strips & boeken voor bij de platte rust 
➢ Fluohesje (safety first, ook in hollywood) 
➢ Hoofddeksel, zonnebril ... 
➢ Klein rugzakje voor de daguitstap  
➢ Papier, enveloppen met adres van thuis al op en stylo ( zodat jullie een briefje naar jullie 

mama en papa kunnen sturen tijdens het kamp)  
➢ Hollywood outfit  (Moet niet maar mag)  
➢  Om de laatste avond van het kamp te vieren zal er een sjiek bal zijn. Voor deze bonte avond 

mag je voor één keer je vuile kleren van de scouts inwisselen met je glitter en glamour outfit. 

Vergeet je hollywoodkostuum dus niet. 
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De Fourage 

 

 Totem: Anoa de bosbesgoude barmhartige 

springbok  

Lievelingseten: Moussaka 

Leukste scouts activiteit: Jinkamp in Macedonië 

Favoriete Hollywood ster: James Franco  

 

 

Totem: Behulpzame schaarbek 

Lievelingseten: lasagne  

Lievelingsscoutsactiviteit: Dropping 

Favorietehollywoodster: Mel Gibson 

 

 

Totem: Stoutmoedige spitsvogel 

Lievelingseten : frieten met stoofvlees  

Lievelingsactiviteit : Autozoektocht 

Favoriete Hollywoodster : Kevin Hart 

 



 

Totem : Panter-gele enthousiaste kauw 

Lievelingseten : Tortilla’s in de oven van Ria 

Lievelings scoutsactiviteit : Jinkamp in Roemenië en 

fourieren op Kakawellenkamp 2017! 

Favo-hollywoodster : Mila Kunis 

 

Totem : soeroeki de palmgele levendige spitsvogel 

Lievelingseten : Lasagne van Ria 

Lievelings scoutsactiviteit : Alle Vlaamse Kermissen 

Favo-hollywoodster : Channing Tatum 

 

Totem : Mingo de juweelviolette sprankelende 

sneeuwstormvogel  

Lievelingseten: Lasagne gemaakt door mijn liefste 

mama  

Lievelingsscoutsactiviteit: kookwedstrijd en 

natuurlijk op kamp gaan!  

Favo Hollywoodster: Blake Lively 

Totem:Heftige Agoeti 

Lievelingseten: BBQ 

Lievelings scoutsactiviteit:Op kamp gaan natuurlijk! 

Favorietehollywoodster:Natalie Portman 

 

 



De Leiding  

Totem  :Tsjitsji de zonnestraal turquoise dartele 

Chimpansee 

Lievelingseten : Puree met forel 

Lievelingsactiviteit: Jinkamp naar macedonië 

Favoriete hollywoodster: Scarlett Johansson  

 

 

Totem: Lily de kersenpaarse pittige agame 

Lievelingseten: ribbetjes op de BBQ 

Lievelingsactiviteit: Kookwedstrijd op kamp 

Favoriete hollywoodster : Emma Watson 

 

 

Totem: Alpenrotsblauw opgewekt leeuwaapje 

Lievelingseten:  Frietje van rudi  

Lievelingsactiviteit: Spooktocht 

Favoriete hollywoodster: Margot Robbie 

 

 

 

 

 

 

 

 



Totem: Zago de kampvuurviolette liefmoedige 

franse bulldog 

Lievelingseten: Pizza salami 

Lievelingsactiviteit: Autozoektocht 

Favoriete hollywoodster: Al Pacino  

 

 

 

 

Totem: Genietende salangaan 

Lievelingseten: veltems friethuisje 

Lievelingsactiviteit: kapoenen pesten 

Favoriete hollywoodster: De prinses van Frozen 


